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II.1. Definīcijas 
 
1. „Piekļuves tiesības” ir licences un lietotāju tiesības izmantot jaunas zināšanas vai iepriekš 

uzkrātas zināšanas. 
 
2. „Saistītais subjekts” ir tiesību subjekts, ko tieši vai netieši kontrolē saņēmējs vai kas tiek tieši 

vai netieši kontrolēts tāpat kā saņēmējs; kontrole var notikt jebkurā no turpmāk norādītajiem 
veidiem: 

 
a) tieši vai netieši pārvaldot vairāk nekā 50% no attiecīgā tiesību subjekta emitētās kapitāla 
daļas nominālvērtības vai minētā tiesību subjekta akcionāru vai asociēto uzņēmumu 
balsstiesību vairākumu, 
 
b) tieši vai netieši, faktiski vai juridiski pārvaldot attiecīgā tiesību subjekta lēmumu 
pieņemšanas pilnvaras. 

 
3. „Asociētā valsts” ir trešā valsts, kas ir tāda starptautiska nolīguma ar Kopienu puse, atbilstīgi 

kura noteikumiem vai uz kuru pamatojoties, tā izdara finansiālu ieguldījumu visā Septītajā 
pamatprogrammā vai tās daļā. 

 
4. „Iepriekš uzkrātas zināšanas” ir informācija, kas pieder saņēmējiem pirms pievienošanās šim 

nolīgumam, kā arī autortiesības vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kuras attiecas uz šādu 
informāciju, kuras pieteiktas pirms pievienošanās šim nolīgumam un kuras vajadzīgas, lai 
īstenotu projektu vai izmantotu jaunas zināšanas. 

 
5. „Izplatīšana” ir jaunu zināšanu izpaušana atbilstīgiem līdzekļiem, nevis to aizsargāšanas 

formalitāšu kārtošanas rezultātā, un ietver jaunu zināšanu publicēšanu plašsaziņas līdzekļos. 

6. „Taisnīgi un saprātīgi nosacījumi” ir atbilstīgi nosacījumi, kas var būt finansiāli noteikumi, 
kuros ņemti vērā īpaši apstākļi, kādos pieprasīta piekļuve, piemēram, faktiskā vai iespējamā 
vērtība jaunajām zināšanām vai iepriekš uzkrātajām zināšanām, kam tiek pieprasīta piekļuve, 
un/vai paredzētās izmantošanas joma, ilgums vai cits izmantošanas aspekts. 

 
7. „Jaunas zināšanas” ir rezultāti, tostarp informācija, ko var vai nevar aizsargāt un kas gūti 

projekta laikā. Šādi rezultāti ietver ar autortiesībām saistītās tiesības, dizainparauga tiesības, 
patenta tiesības, augu šķirņu aizsardzības tiesības vai līdzīgus aizsardzības veidus. 

 
8. „Izmantošana” ir tieša vai netieša jaunu zināšanu izmantošana turpmākās pētniecības 

darbībās, kas nav projekta pētniecības darbības, vai produkta vai procesa izstrādāšanā, 
radīšanā un pārdošanā, vai arī pakalpojuma radīšanā un sniegšanā. 

9. „Trešā valsts” ir valsts, kas nav dalībvalsts. 
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10. „Pārkāpums” ir Kopienas tiesību akta neievērošana vai līgumsaistību nepildīšana, kas notiek 
saņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ un kas nepamatotu izdevumu dēļ kaitē vai kaitētu 
vispārējam Eiropas Kopienu budžetam vai Eiropas Kopienu pārvaldītajiem budžetiem. 

 
11. „Sabiedriska organizācija” ir jebkurš tiesību subjekts, kas šādā statusā reģistrēts atbilstīgi 

valsts tiesību aktiem, un starptautiska organizācija.  
 
12. Tiesību subjektu uzskata par „bezpeļņas”, ja šādā statusā tas ir atbilstīgi valsts vai 

starptautiskiem tiesību aktiem.  
 
13. „Pētniecības organizācija” ir tiesību subjekts, kas reģistrēts kā bezpeļņas organizācija, kurai 

viens no darbības pamatmērķiem ir veikt pētniecību vai izstrādāt tehnoloģijas. 
 
14. „MVU” ir mikro, mazie un vidējie uzņēmumi Ieteikuma Nr. 2003/361/EK 2003. gada 6. maija 

redakcijas nozīmē. 
 
  

Part A PROJEKTA ĪSTENOŠANA 

1. IEDAĻA. VISPĀRĪGIE PRINCIPI 
 

 

II.2. Saņēmēja īpašie darba pienākumi 

Saņēmējs: 

a) izpilda darbu, kas jāveic, kā norādīts I pielikumā. Tomēr, ja tas vajadzīgs projekta 
īstenošanai, saņēmējs atbilstīgi nosacījumiem, kas paredzēti II.6. pantā vai jebkurā īpašā 
6. panta klauzulā, var pieaicināt trešās personas, lai izpildītu atsevišķus darba elementus. 
Saņēmējs var izmantot trešo personu atvēlētos resursus, lai izpildītu savu darba daļu; 

b) nodrošina, ka visi ar projektu saistītie nolīgumi vai līgumi, kas noslēgti starp saņēmēju 
un trešo personu, ietver noteikumu, ka atbilstīgi šim piešķīruma nolīgumam šai trešajai 
personai (arī revizoram, kurš sniedz apliecinājumu par finanšu pārskatiem vai par 
metodiku) nav nekādu tiesību attiecībā pret Komisiju; 

c) nodrošina, ka Komisijas un Revīzijas palātas tiesībās veikt revīzijas tiek iekļautas arī 
tiesības veikt visas šādas revīzijas vai kontroli jebkurai trešai personai, kuras izmaksas 
daļēji vai pilnība tiek atlīdzinātas ar Kopienas finansiālo ieguldījumu, ar tādiem pašiem 
noteikumiem kā šajā piešķīruma nolīgumā norādītie noteikumi; 

d) nodrošina, ka nosacījumus, ko tam piemēro atbilstīgi II.3. panta 4. punktam, II.8., II.9., 
II.10., II.11., II.12. un II.20. pantam, piemēro arī trešai personai, kuras izmaksas pieprasa 
atlīdzināt atbilstīgi projektam saskaņā ar šā piešķīruma nolīguma noteikumiem; 

e) nodrošina, ka tam uzticētie uzdevumi tiek veikti pareizi un savlaicīgi; 

f) savlaicīgi informē Komisiju par 

• nosaukumu personai(-ām), kas vadīs un pārraudzīs tā darbu, un savu 
kontaktinformāciju, kā arī visas izmaiņas minētajā informācijā, 
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• notikumus, kas var ietekmēt projekta īstenošanu un Kopienas tiesības,  

• visas izmaiņas tā oficiālajā nosaukumā, adresē un tā likumīgo pārstāvju maiņas, 
un visas tā juridiskā, finansiālā, organizatoriskā vai tehniskā stāvokļa izmaiņas, 
arī kontroles maiņu un jo īpaši visām statusa izmaiņas attiecībā uz bezpeļņas 
sabiedriskām organizācijām, vidējās un augstākās izglītības iestādēm, pētniecības 
organizācijām un VMU,  

• apstākļus, kas ietekmē līdzdalībai nosacījumus, kas minēti līdzdalības 
noteikumos1, Finanšu regulā2 un tās īstenošanas noteikumos3, vai piešķīruma 
nolīguma prasības, jo īpaši, ja projekta darbības laikā vairs netiek ievēroti 
atbilstības kritēriji un kad tas notiek;   

g) sniedz tieši Komisijai, arī Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Revīzijas 
palātai, visu informāciju, kas tiek prasīta saistībā ar kontroli un revīzijām; 

h) piedalās tādās sanāksmēs par projekta uzraudzību, pārraudzību un novērtēšanu, kas uz to 
attiecas; 

i) veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izvairītos no saistībām, kas nav saderīgas ar 
pienākumiem, kuri noteikti šajā piešķīruma nolīgumā, un informē Komisiju par visiem 
neizbēgamiem pienākumiem, kas var rasties piešķīruma nolīguma darbības laikā un kas 
var ietekmēt to pienākumu izpildi, kuri tam noteikti šajā piešķīruma nolīgumā; 

j) nodrošina savu atbilstību noteikumiem par valsts atbalstu; 

k) īsteno projektu, ievērojot ētikas pamatprincipus; 

l) sekmē vienādas iespējas projekta īstenošanā vīriešiem un sievietēm; 

m) seko vispārējiem principiem Komisijas 2005. gada 11. marta Ieteikumā par Eiropas 
Hartu pētniekiem un ievēro Rīcības kodeksu par pētnieku pieņemšanu darbā jo īpaši 
saistībā ar darba apstākļiem, darbā pieņemšanas procesa pārredzamību un to pētnieku 
profesionālo izaugsmi, kuri pieņemti darbā projektā; 

n) veic vajadzīgos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no interešu konflikta riska saistībā 
ar ekonomiskajām interesēm, politiskās vai valsts piederības, ģimenes vai emocionālajām 
saitēm vai jebkurām citām interesēm, kas varētu kavēt nesavtīgu un godprātīgu projekta 
īstenošanu.  

 

2. IEDAĻA. ZIŅOŠANA UN MAKSĀJUMI 
 
                                                 
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1906/2006, OV L 391, 30.12.2006., 

1. lpp.  

2 Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.), kurā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Padomes 2006. gada 13. decembra Regulu (EC, Euratom) Nr.°1995/2006 (OV L 390, 
30.12.2006., 1. lpp.) un vēlāk pieņemtiem grozījumiem. 

3 Padomes 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp.), kurā 
jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr.° 1248/2006 (OV L 227, 19.8.2006., 3. lpp.) un vēlāk 
pieņemtiem grozījumiem. 
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II.3. Ziņojumi un nodevumi 

1. Saņēmējs iesniedz Komisijai perioda ziņojumu par katru ziņojuma periodu 60 dienu laikā 
pēc katra attiecīgā perioda beigām. Perioda ziņojums ietver 

a) pārskatu, arī publicējamu kopsavilkumu par paveikto darbu projekta mērķu sasniegšanā, 
tostarp informāciju par sasniegumiem un I pielikumā norādīto svarīgāko posmu un 
nodevumu pabeigšanu. Šajā ziņojumā jānorāda, kādas ir atšķirības starp darbu, ko 
paredzēts veikt saskaņā ar I pielikumu, un faktiski paveikto darbu;  

b) resursu izmantojuma pamatojumu un    

c) finanšu pārskatu.  

2. Saņēmējs iesniedz Komisijai nobeiguma ziņojumu 60 dienu laikā pēc projekta beigām. 
Nobeiguma ziņojums ietver 

a) galīgo redakciju publicējamam kopsavilkuma ziņojumam par projekta rezultātiem, 
secinājumiem un sociālekonomisko ietekmi, 

b) ziņojumu par projekta plašāko ietekmi uz sabiedrību, tostarp dzimumu līdztiesības 
pasākumiem, ētikas jautājumiem, centieniem iesaistīt citus dalībniekus un sekmēt 
informētību, kā arī jaunu zināšanu izmantošanas un izplatīšanas plānu. 

3. Apliecinājumu par finanšu pārskatiem jāiesniedz saistībā ar prasībām veikt starpposma 
maksājumu un galīgo maksājumu, ja Kopienas finansiālā ieguldījuma summa, ko saņēmējs 
pieprasa izmaksu atlīdzināšanai, kopā ar visiem iepriekš izdarītiem maksājumiem, par 
kuriem nav iesniegts apliecinājums par finanšu pārskatiem, ir vienāda vai lielāka par 
EUR 375 000. Šo apliecinājumu jānosūta kā detalizētu aprakstu, kura faktiskumu 
pārbaudījis tā pieaicinātais revidents (D veidlapa. VII pielikums). Tomēr attiecība uz 
projektiem, kas ilgst 2 gadus vai mazāk, apliecinājumu par finanšu pārskatiem iesniedz tikai 
saistībā ar pēdējā maksājuma izdarīšanas prasībām, ja Kopienas finansiālā ieguldījuma 
summa, ko saņēmējs pieprasa izmaksu atlīdzināšanai, kopā ar visiem iepriekš izdarītiem 
maksājumiem ir vienāda vai lielāka par EUR 375 000. 

Ar apliecinājumiem par finanšu pārskatiem tiek apstiprināts, ka pieprasītās izmaksas un 
ieņēmumi, kas uzrādīti par attiecīgo periodu, kā arī interešu deklarācija, kura saņemta par 
iepriekšējo finansējumu, atbilst nosacījumiem, kas paredzēti šajā piešķīruma nolīgumā. Ja 
atbilstīgi piešķīruma nolīgumam tiek pieprasīts atlīdzināt trešās personas izmaksas, šādas 
izmaksas jāapliecina saskaņā ar šā panta noteikumiem. Revidents apliecinājumā ietver 
norādi, ka tas sniegts bez interešu konflikta ar saņēmēju. 

Pēc saņēmēja pieprasījuma Komisija pēc saviem ieskatiem var ļaut saņēmējam iesniegt 
apliecinājumu par izmaksu aprēķināšanas metodiku, ko tas izmantojis, lai sagatavotu gan 
personāla, gan netiešo izmaksu pieprasījumus, un saistītājam kontroles sistēmām. Šo 
apliecinājumu jānosūta kā detalizētu aprakstu, kura faktiskumu pārbaudījis tā pieaicinātais 
revidents (E veidlapa. VII pielikums). Ja Komisija pieņem šo apliecinājumu, tiek atcelta 
prasība sniegt starpposma apliecinājumu par finanšu pārskatiem par starpposma maksājumu 
pieprasījumiem.  
 
Apliecinājumus par finanšu pārskatiem un par metodiku sagatavo un apstiprina pieaicināts 
revidents un sniedz saskaņā ar darba uzdevumu, kas šajā piešķīruma nolīgumā iekļauts kā 
VII pielikums. Saņēmējs var brīvi izvēlēties jebkuru kvalificētu pieaicināto revidentu, arī 
parasti pieaicināto revidentu, ja tiek izpildītas visas turpmāk norādītas prasības: 
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i) revidentam jābūt neatkarīgam no saņēmēja, 

ii) revidentam jābūt kvalificētam grāmatvedības dokumentu obligāto revīziju 
veikšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar ko īsteno Padomes Astoto 
direktīvu par gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātajām revīzijām4, vai 
citu Kopienas tiesību aktu, ar kuru šo direktīvu aizstāj. Saņēmējiem, kas 
reģistrēti trešās valstīs, jāatbilst valsts noteikumiem tajā paša jomā, un 
sniegtajam apliecinājumam par finanšu pārskatu jābūt neatkarīgam ziņojumam 
par faktiskajiem konstatējumiem, kuri izdarīti, pamatojoties uz procedūrām, ko 
noteikusi Kopiena. 

Sabiedriskās organizācijas, vidējās un augstākās izglītības iestādes un pētniecības 
organizācijas var izvēlēties arī kompetentu valsts amatpersonu, kas sniegtu tām 
apliecinājumu par finanšu pārskatiem un par metodiku, ja vien attiecīgās valsts iestādes ir 
piešķīrušas minētajai valsts amatpersonai tiesībspēju un rīcībspēju veikt kādam no 
minētajiem tiesību subjektiem revīziju un ja var nodrošināt minētās amatpersonas neatkarību 
jo īpaši attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu. 

Saskaņā ar šo pantu pieaicināto revidentu apliecinājumi neskar ne saņēmēja saistības, ne 
Kopienas tiesības, kas izriet no šā piešķīruma nolīguma.  

4. Saņēmējs elektroniski nosūta Komisijai ziņojumus un pārējos nodevumus. Turklāt 
C veidlapa jāparaksta pilnvarotajai personai vai personām no saņēmēja organizācijas, un 
apliecinājumus par finanšu pārskatiem un metodiku jāparaksta revīziju veicošā tiesību 
subjekta pilnvarotajai personai, un to oriģinālus nosūta Komisijai. 

5. Ziņojumu forma un saturs atbilst Komisijas instrukcijām un norādēm. 

6. Ziņojumu, kas iesniegti Komisijai publicēšanai, kvalitātei jābūt atbilstīgai, lai tos varētu 
publicēt uzreiz, un, ja Komisijai iesniedz publicēšanai gatavus ziņojumus, tas nozīmē, ka 
tajos nav konfidenciālu materiālu. 

7. Nodevumus, kas norādīti I pielikumā, iesniedz, kā paredzēts šajā pielikumā. 

8. Komisijai analizējot un novērtējot ziņojumus un nodevumus, var palīdzēt pieaicināti 
eksperti.  

II.4. Ziņojumu un nodevumu apstiprināšana, maksājumu izdarīšanas termiņš  

1. Katra ziņošanas perioda beigās Komisija novērtē projekta ziņojumus un nodevumus, kas 
paredzēti I pielikumā, un 105 dienu laikā pēc to saņemšanas veic atbilstīgos maksājumus, ja 
vien termiņš, maksājums vai projekts nav atlikts.  

2. Maksājumus izdara pēc tam, kad Komisija apstiprina ziņojumus un/vai nodevumus.  Ja šajā 
termiņā Komisija nav atbildējusi, tas nenozīmē, ka tā ir devusi apstiprinājumu. Tomēr 
saskaņā ar 3. punktu Komisijai jānosūta saņēmējam rakstiska atbilde. Komisija var noraidīt 
ziņojumus un nodevumus pat pēc maksājuma izdarīšanas termiņa beigām. Ziņojumu 
apstiprināšana nenozīmē to pareizības vai tajos ietverto deklarāciju un informācijas īstuma 
atzīšanu un nenozīmē, ka tiks dots atbrīvojums no kādas revīzijas vai pārskata sniegšanas. 

                                                 
4 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 17. maija Direktīva 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un 
konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK 
un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK. 
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3. Pēc ziņojumu saņemšanas Komisija var  

a) apstiprināt ziņojumus un nodevumus pilnībā vai daļēji, vai apstiprināt ar zināmiem 
nosacījumiem; 

 
b) ar atbilstīgu pamatojumu noraidīt ziņojumus vai nodevumus un attiecīgā gadījumā uzsākt 

piešķīruma nolīguma pilnīgas vai daļējas izbeigšanas procedūru; 

c) atlikt termiņu, ja nav iesniegts vai nav pilnīgs viens vai vairāki ziņojumi vai attiecīgie 
nodevumi vai ja vajadzīgs kāds skaidrojums vai papildu informācija, vai ja ir šaubas par 
finanšu pārskatā pieprasīto izmaksu atbilstību un/vai ja tiek veiktas papildu pārbaudes. 
Atlikšanu atceļ no dienas, kad Komisija saņem pēdējo pieprasīto ziņojumu, nodevumu vai 
papildu informāciju vai ja Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 4. punktu veikt daļēju 
starpposma maksājumu. 

Komisija rakstiski informē saņēmēju par šādu atlikšanu un tās atcelšanas nosacījumiem. 

Atlikšana stājas spēkā dienā, kad Komisija nosūta paziņojumu;  

d) jebkurā laikā daļēji vai pilnībā atlikt maksājumu par summu, kas paredzēta saņēmējam 

• ja veiktais darbs neatbilst piešķīruma nolīguma noteikumiem, 

• ja saņēmējam jāatlīdzina valstij summa, kas nepamatoti saņemta kā valsts atbalsts, 

• ja pārkāpti piešķīruma nolīguma noteikumi vai ja par to ir aizdomas vai pieņēmumi 
jo īpaši pēc revīzijām vai pārbaudēm, kas paredzētas II.20. un II.21. pantā,  

• ja ir aizdomas par pārkāpumu, ko izdarījis saņēmējs, pildot saistības, kuras 
noteiktas piešķīruma nolīgumā,  

• ja ir aizdomas par pārkāpumu vai ir konstatēts pārkāpums, ko izdarījis saņēmējs, 
pildot saistības, kuras noteiktas citā piešķīruma nolīgumā, kuru finansē no Eiropas 
Kopienu vispārējā budžeta vai to pārvaldītajiem budžetiem. Šādos gadījumos 
maksājumus atliek, ja pārkāpums (vai aizdomas par pārkāpumu) ir nopietns un 
regulārs un var ietekmēt pašreizējā piešķīruma nolīgumā noteikto saistību izpildi. 

Ja Komisija atliek maksājumu, saņēmējs ir pienācīgi informēts par iemesliem daļējai vai 
pilnīgai maksājuma neizdarīšanai. 

4.  Komisija var veikt daļēju starpposma maksājumu, ja daži ziņojumi vai nodevumi nav 
iesniegti, kā paredzēts, vai ir tikai daļēji vai ar nosacījumu apstiprināti. Ziņojumus un 
nodevumus, kas iesniedzami par vienu ziņošanas periodu un ko iesniedz ar kavēšanos, 
novērtēs kopā ar ziņojumiem un nodevumiem par nākamo ziņošanas periodu. 

5. Pēc ziņojumu un maksājumu apstiprināšanas termiņa beigām un neskarot Komisijas tiesības 
atlikt šo termiņu, Komisija maksā procentus par nokavētu maksājumu saskaņā ar 
nosacījumiem, kas paredzēti Finanšu regulā un tās īstenošanas noteikumos, pēc Eiropas 
Centrālās bankas kursa, kuru tā piemēro savām galvenajām refinansēšanas operācijām EUR, 
pieskaitot 3,5 punktus. Atsauces kurss, kam piemēro palielinājumu, ir kurss, kas ir spēkā 
pirmajā tā mēneša dienā, kad beidzas iemaksas termiņš, un kas publicēts Eiropas Savienības 
Oficiālā Vēstneša C sērijā.  

Šo noteikumu nepiemēro saņēmējiem, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu sabiedriskās 
organizācijas.  
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Procenti par nokavētu maksājumu ir par periodu no maksājuma izdarīšanas termiņa beigām 
ieskaitot līdz dienai, kad maksājumu ieraksta Komisijas konta debetā, ieskaitot. Procentus, 
nosakot galīgo piešķīrumu, neuzskata par ieņēmumu saistībā ar projektu. Šādus procentu 
maksājumus neuzskata par Kopienas finansiālā ieguldījuma daļu.  

6. Termiņa atlikšanu, ko noteikusi Komisija, maksājumam vai projektam var neuzskatīt par 
nokavētu iemaksu.  

7. Projekta beigās Komisija var pieņemt lēmumu neizdarīt attiecīgā Kopienas finansiālā 
ieguldījuma maksājumu, vienu mēnesi iepriekš rakstiski paziņojot par ziņojuma, 
apliecinājuma par finanšu pārskatiem vai jebkura cita projekta nodevuma nesaņemšanu. 

8. Komisija informē saņēmēju par Kopienas finansiālā ieguldījuma galīgā maksājuma summu un 
pamato šo summu. Saņēmējs, norādot iemeslus, divu mēnešu laikā pēc saņemšanas dienas var 
iebilst.  Pēc šā perioda beigām šādi iebildumi vairs netiks izskatīti, un tiks uzskatīts, ka 
saņēmējam nav iebildumu saistībā ar Komisijas lēmumu. Komisija apņemas rakstiski atbildēt 
divu mēnešu laikā pēc saņemšanas dienas un atbildi pamatot. Šī procedūra neskar saņēmēju 
tiesības Komisijas lēmumu pārsūdzēt.  

II.5. Maksājumu izdarīšanas kārtība 

1. Komisija izdara šādus maksājumus:  

a) iepriekšējs finansējums atbilstīgi 5. pantam;  

b) attiecība uz projektiem, kam ir vairāk nekā viens ziņošanas periods, Komisija veic 
Kopienas finansiālā ieguldījuma starpposma maksājumus, kuri atbilst summai, kas 
apstiprināta katram ziņošanas periodam;  

c) Komisija izdara Kopienas finansiālā ieguldījuma galīgo maksājumu, kas atbilst 
summai, kura pastiprināta pēdējam ziņošanas periodam, ņemot vērā visas vajadzīgas 
korekcijas.  

Ja attiecīgā Kopienas finansiālā ieguldījuma summa ir mazāka par jebkuru saņēmējam 
jau samaksāto summu, Komisija piedzen attiecīgo starpību. 

Ja attiecīgā Kopienas finansiālā ieguldījuma summa ir lielāka par jebkuru saņēmējam 
jau samaksāto summu, Komisija sedz starpību, izdarot galīgo maksājumu 4. panta 
1. punktā un II.18. pantā noteiktajās robežās. 

2. Iepriekšējā finansējuma un starpposma maksājumu kopējā summa nepārsniedz 90% no 
4. pantā definētā maksimālā Kopienas finansiālā ieguldījuma. 

3. Komisija maksājumus izdara EUR. 

4. Izmaksas tiek paziņotas EUR. Saņēmēji, kam ir tādas valūtas konts, kura nav EUR, ziņo par 
izmaksām, izmantojot vai nu konvertēšanas likmi, ko publicējusi Eiropas Centrālā banka un 
ko piemērotu dienā, kad faktiskās izmaksas radās, vai arī tās likmi, kuru piemēro tā mēneša 
pirmajā dienā, kas seko ziņošanas perioda beigām. Saņēmēji, kam ir EUR konts, konvertē 
radušās izmaksas citās valūtās atbilstīgi savai parastajai grāmatvedības praksei. 

5.  Bankas konts, kas minēts 4. panta 3. punktā, ļauj noteikt Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
saistītos procentus. Citos gadījumos jābūt iespējai noteikt Kopienas finansiālo ieguldījumu un 
procentus vai citus ieguvumus pēc saņēmēja vai starpnieku uzskaites metodēm. 
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6. Par visiem maksājumiem var veikt revīziju vai sniegt pārskatu, un tos var koriģēt vai piedzīt, 
pamatojoties uz šādas revīzijas vai pārskata rezultātiem. 

7. Komisija maksājumus uzskata par izdarītiem dienā, kad tos ieraksta Komisijas konta debetā.  

3. IEDAĻA. ĪSTENOŠANA 

II.6. Apakšuzņēmuma līgumi  

1. Apakšuzņēmējs ir trešā persona, kas noslēgusi vienošanos par uzņēmējdarbības 
nosacījumiem ar saņēmēju, lai veiktu daļu projekta darba bez tiešas saņēmēja uzraudzības 
un bez pakļautības attiecībām. 

Ja saņēmējs noslēdz apakšlīgumu, lai veiktu daļu uzdevumu, kas saistīti ar projektu, tas 
saglabā piešķīruma nolīgumā noteiktās saistības pret Komisiju un nedalītu atbildību par 
projekta īstenošanu un piešķīruma nolīguma noteikumu ievērošanu.  

Šā piešķīruma nolīguma noteikumus, ko piemēro apakšuzņēmējiem, piemēro arī 
pieaicinātajiem revidentiem, kas sniedz apliecinājumu par finanšu pārskatiem vai metodiku. 

2. Attiecīgā gadījumā, lai saņēmējs varētu noslēgt apakšlīgumu par atsevišķu darba elementu 
izpildi, jāievēro šādi nosacījumi:  

- apakšlīgumi drīkst attiekties tikai uz ierobežotas projekta daļas izpildi; 

- apakšlīgumu piešķiršana pienācīgi jāpamato I pielikumā, ņemot vērā projekta veidu un 
to, kas vajadzīgs tā īstenošanai; 

- saņēmēja piešķirtie apakšlīgumi nedrīkst skart tā tiesības un pienākumus saistībā ar 
iepriekš uzkrātām zināšanām vai jaunām zināšanām; 

 
- I pielikumā jānorāda uzdevumi, par kuru izpildi noslēdzams apakšlīgums, un to izmaksu 

novērtējums.  

Visi apakšlīgumi, kuru izmaksas pieprasītas kā attaisnotās, jāpiešķir saskaņā ar vislabākās 
cenas (labākā cenas un kvalitātes attiecība), pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes 
principu. Var apstiprināt arī apakšlīgumus, kas noslēgti, pamatojoties uz pamatlīgumiem, 
kuri pirms projekta sākuma noslēgti starp saņēmēju un apakšuzņēmēju saskaņā ar saņēmēja 
parastajiem vadības principiem. 

Saņēmējs var izmantot ārējus atbalsta dienestus, lai saņemtu palīdzību nenozīmīgu tādu uzdevumu 
veikšanā, kas per se nav projekta uzdevumi, kuri norādīti I pielikumā. 

II.7. Projekta atlikšana  

1. Saņēmējs nekavējoties informē Komisiju par jebkuru notikumu, kas ietekmē vai aizkavē 
projekta īstenošanu.   

2. Saņēmējs var ierosināt atlikt visu vai daļu no projekta, ja force majeure vai ārkārtas apstākļi 
pārmērīgi apgrūtina izpildi vai dara to ekonomiski neizdevīgu. Saņēmējam nekavējoties 
jāinformē Komisija par šādiem apstākļiem, ietverot pilnīgu pamatojumu un informāciju, kas 
saistīta ar notikumu, kā arī par paredzēto projekta darba atsākšanas dienu. 
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3. Komisija ar atlikt visu vai daļu projekta, ja tā uzskata, ka saņēmējs nepilda pienākumus 
atbilstīgi šim piešķīruma nolīgumam. Saņēmējs tiek nekavējoties informēts par pamatojumu 
šādam pasākumam un par nosacījumiem, ar kādiem darbu var atkal atsākt. Šāda atlikšana 
stājas spēkā 10 dienas pēc saņēmēja ziņojuma saņemšanas. 

4. Atlikšanas perioda laikā nevar prasīt atlīdzināt izmaksas par projektu, lai veiktu kādu 
projekta atlikto daļu.  

5. Visa projekta vai tā daļas atlikšanu var atcelt, tiklīdz piešķīruma nolīguma puses vienojas 
par projekta turpināšanu un attiecīgā gadījumā ar rakstisku grozījumu norāda vajadzīgās 
izmaiņas, tostarp projekta termiņa pagarināšanu. 

II.8. Konfidencialitāte 

1. Projekta laikā un piecus gadus pēc tā pabeigšanas saņēmējs apņemas saglabāt visu to datu, 
dokumentu vai citu materiālu konfidencialitāti, kas atzīti par konfidenciāliem saistībā ar 
projekta izpildi („konfidenciāla informācija”). Komisija apņemas saglabāt konfidenciālas 
informācijas konfidencialitāti piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Pēc pietiekami 
pamatota saņēmēja pieprasījuma Komisija var piekrist pagarināt šo periodu attiecībā uz 
īpašu konfidenciālu informāciju. 

Ja konfidenciāla informācija darīta zināma mutiski, 15 dienas pēc izpaušanas informāciju 
izpaudušajai pusei rakstiski jāapstiprina tās konfidencialitāte. 

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja 

- konfidenciāla informācija kļūst publiski pieejama kā citādi, nevis nepildot pienākumu 
ievērot konfidencialitāti, 

- pēc tam informāciju izpaudusī puse informē informācijas saņēmēju, ka konfidenciālā 
informācija vairs nav konfidenciāla, 

- konfidenciālo informāciju pēc tam paziņo informācijas saņēmējam, neuzliekot 
pienākumu trešai personai, kas ieguvusi to likumīgi, ievērot tās konfidencialitāti, un 
neuzliekot nekādu pienākumu ievērot konfidencialitāti, 

- konfidenciālas informācijas izpaušana vai paziņošana paredzēta citos šā piešķīruma 
nolīguma noteikumos,  

- konfidenciālas informācijas izpaušana vai paziņošana noteikta saņēmēja valsts tiesību 
aktos. 

3. Saņēmējs apņemas izmantot šādu konfidenciālu informāciju tikai saistībā ar projekta izpildi, 
ja ar informāciju izpaudušo pusi nav citas vienošanās. 

4. Neatkarīgi no iepriekšējiem punktiem, apstrādājot datus, dokumentus vai citu materiālus, 
kas ir klasificēti („klasificēta informācija”) vai uz ko attiecas ierobežojumi drošības 
apsvērumu dēļ, vai kam veic eksporta vai nodošanas kontroli, jāievēro piemērojamie 
noteikumi, kuri attiecībā uz šādu informāciju paredzēti attiecīgajos valsts un Kopienas 
tiesību aktos, arī Komisijas iekšējos noteikumos, kas attiecas uz darbu ar klasificētu 
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informāciju5. Ja saņēmējs ir reģistrēts trešā valstī, piemēro arī visus noteikumus drošības 
nolīgumos starp minēto trešo valsti un Kopienu. 

II.9. Datu paziņošana novērtēšanas, ietekmes novērtējuma un standartizācijas nolūkā  

 
1. Saņēmējs pēc Komisijas pieprasījuma sniedz datus, kas vajadzīgi 

- īpašās programmas un Septītās pamatprogrammas nepārtrauktai un sistemātiskai 
pārskatīšanai, 

- Kopienas darbību, tostarp jaunu zināšanu izmantošanas un izplatīšanas, novērtēšanai un 
ietekmes novērtējumam. 

Šādus datus var pieprasīt projekta darbības laikā un līdz pieciem gadiem pēc projekta 
beigām.  

Savāktos datus Komisija var izmantot, veicot novērtējumus pati, bet publicē tikai kā 
anonīmus datus. 

2. Neierobežojot noteikumus par jaunu zināšanu aizsardzību un konfidencialitāti, projekta 
darbības laikā un divus gadus pēc tā beigām saņēmējs attiecīgā gadījumā informē Komisiju 
un Eiropas standartizācijas organizācijas par jaunām zināšanām, kas var sekmēt Eiropas vai 
starptautisku standartu izstrādāšanu.  

II.10. Informācija, kas sniedzama dalībvalstīm vai asociētajām valstīm 

1. Komisija visu tās rīcībā esošo noderīgo informāciju par jaunām zināšanām pēc pieprasījuma 
dara pieejamu dalībvalstij vai asociētajai valstij, ja tiek izpildīti visi nosacījumi, kas ir šādi: 

- minētā informācija attiecas uz valsts politiku, 

- saņēmējs nav norādījis pamatotus un pietiekamus iemeslus minētās informācijas 
neizpaušanai, 

- piemērojamie Kopienas tiesību akti par klasificēto informāciju neliedz šādi rīkoties. 

2. Līdzdalības noteikumos paredzēts, ka, informācijas sniegšana saskaņā ar 1. punktu nenodod 
saņēmējam tiesībās vai pienākumus un ka saņēmējam jāuzskata šāda informācija par 
konfidenciālu, ja vien to pienācīgi nepublisko vai ja vien Komisija to nav saņēmusi bez 
konfidencialitātes ierobežojumiem.  

II.11. Informācija un tās sniegšana  

1. Projekta darbības laikā saņēmējs veic atbilstīgus pasākumus, lai informētu sabiedrību un 
plašsaziņas līdzekļus par projektu un uzsvērtu Kopienas finansiālo atbalstu. Ja Komisija 
nenosaka citādi, gūstot jebkuru publicitāti, arī konferencē vai seminārā, vai ar informatīviem 
vai reklāmas materiāliem (brošūra, buklets, plakāts, noformējums u.c.), jānorāda, ka projekts 
saņēmis Kopienas atbalstu pētniecībai, un jāizmanto Eiropas emblēma.  Eiropas emblēmai 

                                                 
5  Komisijas 2001. gada 29. novembra Lēmums 2001/844/EK, EOTK, Euratom, OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. (kurā 

jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom, OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.). 
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jāpiešķir attiecīgi lielāka nozīme, ja tā ir kopā ar kādu logo. Šis pienākums izmantot Eiropas 
emblēmu attiecībā uz projektiem, kuros Eiropas Kopiena iegulda, neietver ekskluzīvas 
izmantošanas tiesības. Vispārēji izmantošanas ierobežojumi trešām personām neļauj šo 
emblēmu vai tamlīdzīgu preču zīmi vai logo piesavināties ne reģistrējot, ne kā citādi. Ja tiek 
ievēroti šie nosacījumi, saņēmējam nav saņem no Komisijas iepriekšēja atļauja izmantot 
minēto emblēmu. Sīki izklāstītu papildu informāciju par ES emblēmu var atrast tīmekļa 
vietnē Europa.  

Saņēmējam, gūstot publicitāti attiecībā uz projektu, jebkurā veidā un jebkurā plašsaziņas 
līdzeklī vai ar to, jānorāda, ka tiek atspoguļoti tikai autora uzskati un ka Kopiena nav 
atbildīga par ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu. 

 
2. Komisijai ir atļauts publicēt jebkurā veidā un jebkurā plašsaziņas līdzeklī vai ar to šādu 

informāciju: 
  

– saņēmēja vārds, 

– saņēmēja kontaktadrese, 

– projekta vispārējais mērķis saņēmēja sniegta kopsavilkuma veidā, 

– projektam piešķirtā Kopienas finansiālā ieguldījuma summa un likme,   

– veikto darbību ģeogrāfiskā īstenošanas vieta, 

– ar jaunām zināšanām saistīto izplatīšanas darbību un/vai patentu (pieteikumu) saraksts,  

– ar jaunām zināšanām saistīto zinātnisko publikāciju sīks izklāsts/atsauces un 
kopsavilkums, un attiecīgā gadījumā atbilstīgi II.28. panta 3. punktam publicētā versija vai 
manuskripta galīgā redakcija, kas apstiprināta publicēšanai,  

– tai iesniegtos publicējamos ziņojumus,  

– attēlus vai audiovizuālus materiālus, vai materiālus internetam, ko saistībā ar projektu 
sagatavojusi Komisija. 

Saņēmējs nodrošina, ka visas vajadzīgās atļaujas šādu publikāciju izdarīšanai ir saņemtas un 
ka Komisija, publicējot informāciju, nepārkāpj trešo personu tiesības. 

Pēc pietiekami pamatota saņēmēja pieprasījuma Komisija var piekrist atturēties no šādas 
publicitātes gūšanas, ja iepriekš minētās informācijas izpaušana apdraud saņēmēja drošību, 
akadēmiskās vai komerciālas intereses. 

II.12. Personas datu apstrāde 

 
1. Visus personas datus piešķīruma nolīgumā apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Kontrolieris apstrādā 
šādus datus tikai saistībā ar piešķīruma nolīguma īstenošanu un papildpasākumiem un 
Kopienas darbību novērtēšanu un ietekmes novērtējumu, tostarp jaunu zināšanu izmantošanu 
un izplatīšanu, neierobežojot iespēju nodod datus organizācijām, kas atbild par pārraudzību 
vai pārbaudes uzdevumu veikšanu atbilstīgi Kopienas tiesību aktiem un šim piešķīruma 
nolīgumam.  

 
2. Saņēmējs, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, var piekļūt saviem personas datiem un izlabot 

informāciju, kas ir kļūdaina vai nepilnīga. Tam jāgriežas pie kontroliera visos jautājumos par 
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savu personīgo datu apstrādi. Saņēmējs vienmēr var iesniegt sūdzību par savu personas datu 
apstrādi Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam.  

 
3. Šā piešķīruma nolīguma vajadzībām 7. panta 4. punktā minētais kontrolieris ir Komisijas 

kontaktpersona.  

Part B           FINANŠU NOTEIKUMI 

1. IEDAĻA. VISPĀRĪGIE FINANŠU NOTEIKUMI 

II.13. Projekta attaisnotās izmaksas 

 
1. Projekta īstenošanas izmaksas uzskata par attaisnotām, ja tās atbilst šādiem nosacījumiem:  

a) tām jābūt faktiskām; 

b) tām jābūt izmaksām, kas radušās saņēmējam; 

c) tām jārodas projekta darbības laikā, izņemot izmaksas, kas radušās saistībā ar 
nobeiguma ziņojumiem un ziņojumiem par pēdējo periodu, kā arī apliecinājumiem par 
finanšu pārskatiem, ja tie pieprasīti pēdējā periodā, un attiecīgā gadījumā nobeiguma 
pārskatiem, un kas radušās 60 dienu laikā pēc projekta beigām vai izbeigšanas, ja tā 
notikusi ātrāk; 

d) tām jābūt noteiktām saskaņā ar saņēmēja parastajiem grāmatvedības un vadības 
principiem un praksi. Piemērojot uzskaites procedūras, ko izmanto, reģistrējot izmaksas 
un ieņēmumus, tiek ievēroti tās valsts grāmatvedības noteikumi, kurā saņēmējs ir 
reģistrēts. Saņēmēja iekšējām uzskaites un revīzijas procedūrām jāļauj tieši saskaņot 
izmaksas un ieņēmumus, kas uzrādīti par projektu, ar atbilstīgajiem finanšu pārskatiem 
un pierādījuma dokumentiem; 

e) tās jāizmanto vienīgi projekta mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai atbilstīgi 
saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principiem;  

f)  tām jāatspoguļojas saņēmēja grāmatvedībā; saņemot ieguldījumu no trešām personām, 
tām jāatspoguļojas trešo personu grāmatvedībā; 

g) tās jānorāda vispārējā budžetā I pielikumā. 

 
2. Izmaksas, ko radījušas trešās personas, saistībā ar resursiem, kurus tās darījušas pieejamus 

saņēmējam bez maksas, saņēmējs var deklarēt, ja šīs izmaksas atbilst nosacījumiem, kas 
izklāstīti 1. un 3. punktā, mutatis mutandis un ir pieprasītas atbilstīgi II.15. pantam.   

3. Izmaksas, kas izriet no apakšlīguma, kuru saņēmējs piešķīris, lai īstenotu projektu, ir 
attaisnotās izmaksas, ja ir ievēroti nosacījumi, kas izklāstīti II.6. pantā. 

4. Par neattaisnotām uzskata un projektā nevar prasīt atlīdzināt šādas izmaksas: 

a) nosakāmi netiešie nodokļi, arī pievienotās vērtības nodoklis,  

b) nodevas,  
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c) parāda procenti,  

d) rezerves iespējamiem turpmākiem zaudējumiem vai saistībām,  

e) zaudējumus valūtas maiņas rezultātā, izmaksas saistībā ar kapitāla peļņu,  

f) saistībā ar citu Kopienas projektu deklarētās vai radušās, vai atlīdzinātās izmaksas,  

g) parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi. 

 

II.14. Tiešo un netiešo izmaksu noteikšana 

 
1. Tiešās izmaksas ir visas attaisnotās izmaksas, ko var tieši pieskaitīt projektam un ko 

saņēmējs noteicis par tieši pieskaitāmām saskaņā ar saviem grāmatvedības principiem un 
parastajiem iekšējiem noteikumiem. 

2. Tiešās attaisnotās izmaksas var izpausties kā faktiskās attaisnotās izmaksas un/vai vienotas 
likmes, un/vai kopsummas maksājumi. Nosacījumi tiešo attaisnoto izmaksu atlīdzināšanai ir 
paredzēti III pielikumā. 

3. Tiešās personāla izmaksas par izraudzīto pētnieku ir attaisnotas, ja darbs veikts projekta 
ietvaros. 

4. Lai pieprasītu ieguldījumu pētnieku vajadzībām, kas noteikts III pielikumā, parasti 
izraudzītajam pētniekam ir jāstrādā projektā uz pilnu slodzi un pastāvīgi. Tomēr īpašos un 
pienācīgi pamatotos gadījumos, kas noteikti III pielikumā, pētnieks var strādāt projektā uz 
nepilnu slodzi personīgu vai ģimenes apstākļu dēļ, un tā darbības projektā var tikt īstenotas 
vairākos posmos. Īpašos un pienācīgi pamatotos gadījumos, kad pētnieks darbības īsteno 
vairākos posmos, ieguldījuma summu var koriģēt pro rata atbilstīgi laikam, kas faktiski 
veltīts projektam.  

5. Personāla izmaksas, kas nav personāla izmaksas par pētnieku, kurš izraudzīts saskaņā ar 
projektu, ir attaisnotas, ja konkrēti paredzētas III pielikumā. Šajā gadījumā var pieprasīt 
atlīdzināt tikai izmaksas par personu, kas tieši veic projektā paredzētu darbu, faktiski 
nostrādātajām stundām. Šīm personām jābūt šādām: 

— saņēmējs tās pieņēmis darbā pats atbilstīgi savas valsts tiesību aktiem, 

— tās strādā tikai saņēmēja tehniskā uzraudzībā un tikai saņēmējs par tām ir atbildīgs, un  

— tās saņem atalgojumu saskaņā ar saņēmēja parasto darba apmaksas praksi. 

Izmaksas, kas saistītas ar bērna kopšanas atvaļinājumu personām, kuras tieši īsteno projektu, 
ir attaisnotās izmaksas proporcionāli laikam, kas veltīts projektam, ja saskaņā ar valsts 
tiesību aktiem tās ir obligātas. 

          Tiešās izmaksas par vadības darbībām veido 

− vispārējā juridiskā, ētiskā, finanšu un administratīvā pārvaldība,  

− apliecinājumu par finanšu pārskatiem un metodiku iegūšana un izmaksas saistībā 
ar finanšu revīzijām un tehniskajiem pārskatiem, 
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− jebkura cita vadības darbība, kas paredzēta pielikumos, izņemot pētniecības un 
tehnoloģiju attīstības darbības.  

 

6. Netiešās izmaksas ir visas attaisnotās izmaksas, ko saņēmējs nevar noteikt par tieši 
pieskaitāmām projektam, bet ko atbilstīgi saņēmēja uzskaites sistēmai var noteikt un 
pamatot kā radušās tiešā saistībā ar attaisnotajām tiešajām izmaksām, kuras pieskaitāmas 
projektam. Tajās nedrīkst iekļaut attaisnotās tiešās izmaksas. 

Netiešās izmaksas ir samērīga daļa no organizācijas kopējām pieskaitāmajām izmaksām. Saskaņā 
ar III pielikumu projektā var prasīt atlīdzināt pēc vienotas likmes, kas aprēķināta, pamatojoties uz 
tiešajām attaisnotajām izmaksām, izņemot tiešās attaisnotās apakšlīgumu izmaksas un izmaksas 
par resursiem, kurus trešās personas darījušas pieejamus, bet ko neizmanto saņēmēja telpās.  

II.15. Projekta ieņēmumi 

Projekta ieņēmumus var radīt  

a) resursi, ko trešās personas saņēmējam dara pieejamus ar finanšu pārvedumiem vai 
ieguldījumiem natūrā bez maksas; 

i. tos uzskata par projekta ieņēmumiem, ja trešā persona tos īpaši atvēlējusi 
izmantošanai projektā, 

ii. tos neuzskata par projekta ieņēmumiem, ja to izmantošana ir saņēmēja vadības 
ziņā. 

b) ienākumi, kas rodas projektā; 

i. tos uzskata par saņēmēja ieņēmumiem, ja tos rada darbības, kuras veic, īstenojot 
projektu un pārdodot aktīvus, kas pirkti saskaņā ar piešķīruma nolīgumu līdz pat 
izmaksu vērtībai, kuru saņēmējs projektā sākotnēji pieprasa atlīdzināt; 

ii. tos neuzskata par saņēmēja ieņēmumiem, ja tie rodas, izmantojot projektā radušās 
jaunās zināšanas. 

II.16. Kopienas finansiālais ieguldījums 

1. „Kopienas finansiālo ieguldījumu” projektā nosaka, pamatojoties uz faktiskajām 
attaisnotajām izmaksām un/vai vienotajām likmēm, un/vai kopsummas maksājumiem, ko 
apstiprinājusi Komisija. 

2. Nosacījumi vienoto likmju un/vai kopsummas maksājumu piemērošanai ir norādīti 
III pielikumā. Vienoto likmju un/vai kopsummas maksājumu maksimālā summa ir noteikta 
atbilstīgi bāzes likmēm, kas noteiktas darba programmā, un Kopienas finansiālā ieguldījuma 
kopējā paredzētā summa ir norādīta I pielikumā. 

3. Kopienas finansiālo ieguldījumu aprēķina, atsaucoties uz visa projekta izmaksām, un tās 
atlīdzina, pamatojoties uz saņēmēja apstiprinātajam izmaksām. 

4. Saņēmējs nevar izmantot Kopienas finansiālo ieguldījumu, lai gūtu peļņu. Tādēļ, iesniedzot 
pēdējo finanšu pārskatu, Kopienas finansiālā ieguldījuma galīgā summa ietver saņēmēja 
gūtos projekta ieņēmumus. Kopienas finansiālais ieguldījums nevar pārsniegt attaisnoto 
izmaksu un projekta ieņēmumu starpību. 
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5. Kopienas maksājumu kopējā summa nekādā gadījumā nepārsniedz Kopienas finansiālā 
ieguldījuma maksimālo summu, kas minēta 4. pantā.  

6. Neierobežojot tiesības izbeigt piešķīruma nolīgumu atbilstīgi II.33. pantam un neierobežojot 
Komisijas tiesības piemērot sodus, kas minēti II.22. un II.23. pantā, Komisija var samazināt 
sākotnēji paredzēto piešķīrumu atbilstīgi projekta faktiskajai īstenošanai ar noteikumiem, 
kuri izklāstīti šajā piešķīruma nolīgumā, ja projekts nav īstenots vai īstenots nepietiekami, 
daļēji vai ar kavēšanos. 

7. Finansējums pēc vienotām likmēm un/vai ar kopsummas maksājumiem nepārsniedz 
summas, kas noteiktas I pielikumā. Ja, projektu pabeidzot, nav ievēroti nosacījumi vai nav 
pamatojuma šo iemaksu piešķiršanai, vai tie ir tikai daļēji ievēroti, Komisija atsauc vai 
samazina savu ieguldījumu atbilstīgi faktiskajai nosacījumu vai prasību izpildei. 

II.17. Procenti, kas gūti ar Komisijas nodrošināto iepriekšējo finansējumu 

1. Iepriekšējais finansējums paliek Kopienas īpašumā līdz galīgā maksājuma izdarīšanai. 

2. Komisija par katru ziņošanas periodu pēc nolīguma īstenošanas no saņēmēja piedzen 
uzkrāto procentu summu, ja šāds iepriekšējs finansējums pārsniedz summu, kas noteikta 
Finanšu regulā un tās īstenošanas noteikumos.  

 

2. IEDAĻA. GARANTIJU FONDS UN PIEDZIŅAS 

II.18. Garantiju fonds  

 
1. Saņēmējs finansiāli atbild tikai par savu parādu atbilstīgi turpmāk izklāstītajiem 

noteikumiem. 
 

2. Saskaņā ar 5. pantu saņēmējs iegulda garantiju fondā (še turpmāk — „Fonds”), kas 
izveidots, lai pārvaldītu risku saistībā ar nepiedzītajām summām, kuras Septītās 
pamatprogrammas piešķīruma nolīgumu saņēmējiem atmaksājamas Kopienai. Minēto 
ieguldījumu, kas Komisijai nododams tā vārdā, nevar kompensēt ar tā nenokārtotu parādu 
Kopienai.   

 
3. Fonds ir spēkā esošu Septītā pamatprogrammas piešķīruma nolīgumu saņēmēju īpašums. 

Komisijas pārstāvētā Kopiena kā izpildītājs to pārvalda saņēmēju vārdā.  Fondu nogulda 
bankā (še turpmāk — „Banka”), ko izraugās Kopiena, kuru, veicot izpildītāja funkcijas, 
pārstāv Komisija.  

 
4. Fonda uzkrātos procentus ieskaita tajā, un Komisija tos izmanto pārvedumiem vai 

piedziņām no fonda, kas minētas II.19. panta 1. un 2. punktā (še turpmāk — „operācijas”). 
  
 
Operācijas var veikt no dienas, kad stājas spēkā pirmais piešķīruma nolīgums, uz ko 
attiecas Septītā pamatprogramma, līdz dienai, kad veic pēdējā piešķīruma nolīguma galīgo 
iemaksu. Minētā perioda beigās atlikušie procenti kļūst par Kopienas īpašumu. 
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Ja procentu nepietiek lai segtu operāciju izmaksas, var izmantot iemaksas fondā, 
nepārsniedzot 1% no Kopienas finansiālā ieguldījuma, kas pienākas saņēmējiem, kuri nav 
minēti 5. punktā, iepriekšējā daļā minētā perioda beigās. Ja šie ierobežojumi netiek 
ievēroti un pēc minētā perioda beigām Komisija piedzīs parāda summas tieši no 
saņēmējiem. 

 
5. Veicot galīgo maksājumu projekta beigās, saņēmējam atmaksā summu, kas ieguldītā 

Fondā, uz kuru attiecas šis piešķīruma nolīgums.  
 

  Atmaksājamā summa ir vienāda ar: 
 

„ieguldījums Fondā, uz ko attiecas šis piešķīruma nolīgums” x „Fonda indekss”. 
 

Banka katra mēneša beigās nosaka ”Fonda indeksu” piemērošanai nākamajā mēnesī, un tas 
ir vienāds ar šādu attiecību, ko samazina līdz 1, ja tā ir lielāka. 
 

Fonda indekss = (C + I + B)/C, 
kur  
 
 C = iemaksas visu notiekošo projektu Fondā indeksa noteikšanas laikā, 
 
 I = procenti, kas uzkrājušies Fondā kopš perioda sākuma, 
 
 B = (piedziņas par labu Fondam) — (pārvedumi un piedziņas no Fonda).   
 
Ja pēc šī aprēķina izdarīšanas, summa, kas atmaksājama saņēmējam, ir mazāka par ieguldīto 
summu Fondā, uz kuru attiecas šis piešķīruma nolīgums, minētā starpība nepārsniedz 1% no 
Kopienas finansiālā ieguldījuma un to nepiemēro summām, kas pienākas sabiedriskām 
organizācijām vai tiesību subjektiem, kuru līdzdalību piešķīruma nolīgumā garantē 
dalībvalsts vai asociētā valsts, un augstākās un vidējās izglītības iestādēm. 
 
Ar šo saņēmējs piekrīt, ka no tam atmaksājamās summas bez papildu formalitātēm atskaita 
visus tos saņēmēja parādus Kopienai, uz ko attiecas šis piešķīruma nolīgums vai citas 
saistības, neatkarīgi no tā, kā tās radušās. 
 

II.19. Atlīdzināšana un piedziņas  

 
1. Ja saņēmēja atmaksājamā summa Kopienai jāpiedzen pēc piešķīruma nolīguma, uz kuru 

attiecas Septītā pamatprogramma, izbeigšanas vai pabeigšanas, Komisija, izdodot 
iekasēšanas rīkojumu, pieprasa saņēmējam atmaksājamo summu atlīdzināt. Ja maksājums 
nav izdarīts termiņā, parāda summas Kopienai var piedzīt, atbilstīgi par to informējot 
saņēmēju, kompensējot tās ar summām, ko tā ir parādā saņēmējam. Ārkārtas apstākļos 
Komisija var piedzīt, pamatojot to ar vajadzību aizsargāt Kopienu finanšu intereses, 
kompensējot pirms maksājuma termiņa. Šādā gadījumā saņēmēja iepriekšēja piekrišana 
nav vajadzīga. Ja kompensēšana nav iespējama, Komisija faktiski piedzen atmaksājamās 
summas no Fonda. 

2. Ja saņēmēja atmaksājamā summa ir piedzīta no Fonda saskaņā ar 1. punktu, saņēmējs 
atlīdzina minēto summu Fondam. Tādēļ Komisija izdod saņēmējam iekasēšanas rīkojumu 
par labu Fondam. 

3. Ar šo saņēmējs piekrīt, ka  
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• visus neizdarītos maksājumus, izņemot Kopienas iepriekšējo finansējumu 
saņēmējam, neatkarīgi no to izcelsmes, pieskaita saņēmēja minētajam parādam 
Fondam, 

• Komisija saskaņā 5. punktu var pieņemt lēmumu par piedzīšanu. 

4. Saņēmējs saprot, ka saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 256. pantu un 
atbilstīgi Finanšu regulai, Komisija var pieņemt piespiedu kārtā izpildāmu lēmumu, ar ko 
oficiāli nosaka summu, kura saņemama no personām, kas nav valstis. 

5. Ja pienākums iemaksāt atmaksājamo summu netiek izpildīts līdz Komisijas noteiktajai 
dienai, nepiedzītajai summai pieskaita klāt procentus pēc likmes, kas noteikta II.4. pantā. 
Procenti par nokavētu maksājumu ir par periodu no iemaksai noteiktās dienas, neskaitot, 
līdz dienai, kad Komisija pilnībā saņem atlīdzību par visu iemaksājamā parada summu, 
ieskaitot.  Ar daļēju maksājumu vispirms tiek segtas izmaksas un procenti un tikai tad 
pamatsumma. 

3. IEDAĻA. KONTROLE UN SANKCIJAS  
 

II.20. Finanšu revīzijas un kontrole 

1. Komisija jebkurā projekta īstenošanas laikā un līdz pieciem gadiem pēc projekta beigām var 
rīkot finanšu revīzijas, ko veic pieaicināti revidenti vai Komisijas dienesti paši, arī OLAF. 
Revīzijas procedūru uzskata par sāktu dienā, kad saņemta attiecīgā Komisijas sūtīta vēstule.  
Šādās revīzijās var pārbaudīt finansiālus, sistēmiskus un citus aspektus (piem., 
grāmatvedības un vadības principus), kas attiecas uz pareizu piešķīruma nolīguma izpildi. 
Revīzijas veic, ievērojot konfidencialitāti. 

2. Saņēmējs dara Komisijai tieši pieejamu visu sīki izklāstītu informāciju un datus, ko Komisija 
vai tās pilnvarots pārstāvis var pieprasīt, lai pārliecinātos, ka piešķīruma nolīgums tiek 
pareizi pārvaldīts un izpildīts atbilstīgi tā noteikumiem un ka izmaksas prasītas atlīdzināt 
saskaņā ar to. Šai informācijai un datiem jābūt precīziem, pilnīgiem un pareiziem. 

3. Saņēmējs glabā oriģinālus vai izņēmuma gadījumos attiecīgi apstiprinātus norakstus — 
tostarp elektroniskas kopijas — visiem dokumentiem, kas attiecas uz piešķīruma nolīgumu, 
līdz pieciem gadiem pēc projekta beigām. Tos dara pieejamus Komisijai pēc pieprasījuma 
revīzijas laikā, kas paredzēta piešķīruma nolīgumā. 

4. Lai varētu veikt šīs revīzijas, saņēmējs nodrošina, ka Komisijas dienestiem un ārējām 
struktūrām, ko tā pilnvarojusi, ir piekļuve uz vietas jebkurā saprātīgā laikā jo īpaši saņēmēja 
birojiem, tā elektroniskajiem datiem, tā uzskaites datiem un visai informācijai, kura 
vajadzīga minēto revīziju veikšanai, arī informācijai par projektā iesaistīto personu 
individuālo darba samaksu. Tie nodrošina, ka informācija ir uzreiz pieejama uz vietas 
revīzijas brīdī un ka pēc pieprasījuma dati tiek iesniegti atbilstīgā formātā. 

5. Pamatojoties uz konstatējumiem, kas izdarīti finanšu revīzijas laikā, tiek sagatavots 
provizorisks ziņojums. Komisijai vai tās pilnvarotais pārstāvis to nosūta saņēmējam, kas 
mēneša laikā pēc tā saņemšanas var par to izteikt piezīmes. Komisija var pieņemt lēmumu 
neņemt vērā piezīmes vai dokumentus, kas tai nosūtīti pēc minētā termiņa. Nobeiguma 
ziņojumu nosūta saņēmējam divu mēnešu laikā pēc iepriekš minētā termiņa beigām.  
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6. Pamatojoties uz revīzijas secinājumiem, Komisija var veikt atbilstīgus pasākumus, ko tā 
uzskata par vajadzīgiem, tostarp izdot iekasēšanas rīkojumus par visām vai daļu no 
iemaksām, kuras tā izdarījusi, un piemērot atbilstīgas sankcijas. 

7. Eiropas Revīzijas palātai ir tādas pašas tiesības kā Komisijai, jo īpaši piekļuves tiesības, lai 
veiktu pārbaudes un revīzijas, neierobežojot pašas noteikumus. 

8. Turklāt Komisija var veikt pārbaudes un inspekcijas uz vietas saskaņā ar Padomes 
1996. gada 11. novembra Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm 
uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu 
un citām nelikumībām6 un Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Regulu 
(EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai 
(OLAF)7. 

II.21. Tehniskās revīzijas un pārskati 

1. Komisija var uzsākt tehnisku revīziju vai pārskatu jebkurā projekta īstenošanas laikā un 
līdz pieciem gadiem pēc projekta beigām. Tehniskas revīzijas vai pārskata mērķis ir 
novērtēt darbu, kas noteikta perioda laikā veikts projektā, inter alia novērtējot projekta 
ziņojumus un nodevumus par minēto periodu. Šādās revīzijās un pārskatos var pārbaudīt 
zinātniskus, tehnoloģiskus un citus aspektus, kas saistīti ar pareizu projekta un piešķīruma 
nolīguma izpildi.  

2. Attiecībā uz darba aprakstu (I pielikums) revīzijā vai pārskatā objektīvi novērtē šādus 
aspektus: 

- izpildes pakāpe attiecībā uz projekta darba plānu attiecīgajam periodam un saistītajiem 
nodevumiem, 

- mērķu paliekošais svarīgums un jaunu atklājumu iespējas attiecībā uz zinātnisko un 
rūpniecisko attīstību, 

- plānotie un izmantotie resursi attiecībā pret sasniegto atbilstīgi saimnieciskuma, 
lietderības un efektivitātes principiem, 

- projekta vadības procedūras un metodes, 
- saņēmēja ieguldījums un iekļaušanās projektā, 
- gaidāmā iespējamā ietekme ekonomiskā, konkurētspējas un sociālā ziņā un saņēmēja 

plāni attiecībā uz jauno zināšanu izmantošanu un izplatīšanu. 
 

3. Revīzijas un pārskatus uzskata par uzsāktiem dienā, kad saņēmējs saņem attiecīgo 
Komisijas nosūtīto vēstuli.  

4. Šādu revīziju veic vai pārskatu sagatavo, pamatojoties uz konfidencialitātes principiem. 

5. Saistībā ar tehniskām revīzijām vai pārskatiem Komisijai var palīdzēt pieaicināti eksperti 
zinātnes vai tehnoloģiju jomā. Pirms novērtēšanas Komisija dara saņēmējam zināmu 
izraudzīto ekspertu identitāti. Lai saglabātu komercnoslēpumu, saņēmējam ir tiesības 
atteikt līdzdalību kādam konkrētam pieaicinātam zinātnes vai tehnoloģiju ekspertam. 

6. Revīzijas var veikt un pārskatus sagatavot neklātienē eksperta mājās vai darba vietā vai 
sasaucot sēdes ar projekta pārstāvjiem vai nu Komisijas telpās, vai saņēmēja telpās. 

                                                 
6      OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp. 

7  OV L 136, 31.5.1999. 
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Komisijai vai pieaicinātajam zinātnes vai tehnoloģiju ekspertam ir pieejamas vietas un 
telpas, kur tiek veikts darbs, un visi darba dokumenti.  

7. Saņēmējs dara Komisijai tieši pieejamu visu sīki izklāstītu informāciju un datus, ko tā vai 
pieaicināts zinātnes vai tehnoloģiju eksperts var pieprasīt, lai pārliecinātos, ka projekts 
tiek/ir pareizi īstenots un izpildīts atbilstīgi šā piešķīruma nolīguma noteikumiem. 

8. Par revīziju un pārskatu rezultātiem sagatavo ziņojumu. Komisijai to nosūta attiecīgajam 
saņēmējam, kas mēneša laikā pēc tā saņemšanas var par to izteikt piezīmes. Komisija var 
pieņemt lēmumu neņemt vērā piezīmes, kas tai paziņotas pēc minētā termiņa.  

9. Pamatojoties uz eksperta oficiāliem ieteikumiem, Komisija informē saņēmēju par lēmumu 

- pieņemt vai nepieņemt nodevumus, 

- ļaut projektu turpināt, negrozot I pielikumu vai ar nebūtiskām izmaiņām, 

- uzskatīt, ka projektu var turpināt, tikai izdarot būtiskas izmaiņas,  

- uzsākt piešķīruma nolīguma izbeigšanu atbilstīgi II.33. pantam, 

- izdot iekasēšanas rīkojumu par visiem maksājumiem vai daļu no maksājumiem, ko tā 
izdarījusi, un piemērot atbilstīgas sankcijas.  

10. Komisijas dienesti pēc saviem ieskatiem var veikt ētikas normu ievērošanas revīziju līdz 
pieciem gadiem pēc projekta beigām. Punktus 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. piemēro mutatis 
mutandis. 

II.22. Līgumsodi  

1. Saņēmējam, kas piesakot pārspīlējis kādu summu un kas tādējādi saņēmis nepamatotu 
finansiālu ieguldījumu no Kopienas, neierobežojot parējos pasākumus, kuri paredzēti šajā 
piešķīruma nolīgumā, jāmaksā kompensācija, še turpmāk — „līgumsods”. Līgumsodi 
jāmaksā papildus nepamatotā Kopienas finansiālā ieguldījuma piedziņai no saņēmēja. 
Izņēmuma gadījumos Komisija var neprasīt maksāt līgumsodus.   

2. Līgumsoda summa ir proporcionāla pārspīlētajai summai un neattaisnotajai daļai no 
Kopienas finansiālā ieguldījuma. Lai aprēķinātu līgumsodus, izmanto šādu formulu. 

Līgumsodi = nepamatotais Kopienas finansiālais ieguldījums x (pārspīlētā 
summa/kopējais Kopienas finansiālais ieguldījums, kas pieprasīts) 

Aprēķinot līgumsodus, tiek ņemts vērā tikai ziņošanas periods, kas saistīts ar saņēmēja 
Kopienas finansiālā ieguldījuma pieprasījumu minētajam periodam. To neaprēķina saistībā 
ar visu Kopienas finansiālo ieguldījumu.  

3. Ja Komisija uzskata, ka saņēmējam ir pienākums maksāt līgumsodus, tā rakstiski informē 
saņēmēju par savu prasību, nosūtot ierakstītu vēstuli ar saņemšanas apstiprinājumu. 
Saņēmējam tiek atvelētas 30 dienas, lai atbildētu Kopienas prasībai. 

4. Nepamatota Kopienas finansiālā ieguldījuma atmaksāšanas un līgumsodu maksāšanas 
procedūru noteiks atbilstīgi II.19. panta noteikumiem. Komisija līgumsodus atskaitīs no 
turpmāka maksājuma vai piedzīs. 
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5. Komisijai ir tiesības piedzīt līgumsodus par pārspīlētu summu, kas atklāta pēc projekta 
beigām, saskaņā ar 1. līdz 4. punkta noteikumiem. 

II.23. Finansiāli sodi 

1. Saņēmējam, kas vainīgs nepatiesu deklarāciju sagatavošanā vai ļoti nolaidīgi pildījis 
pienākumus, uz ko attiecas šis piešķīruma nolīgums, jāmaksā finansiāli sodi 2 %—10 % 
apmērā no tā Kopienas finansiālā ieguldījuma vērtības, ko saņēmis minētais saņēmējs.  Šo 
likmi var palielināt, nosakot to 4%—20% apmērā, ja piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma 
izdarīts atkārtots pārkāpums.  

2. Šā panta 1. punktā minētajā gadījumā saņēmējam vairs nepiešķir nekādus Kopienas 
piešķīrumus ilgākais divus gadus pēc pārkāpuma konstatēšanas dienas.  

3. Šā panta noteikumi neierobežo administratīvas vai finansiālas sankcijas, ko var piemērot 
jebkuram saņēmējam, kurš nav izpildījis savas saistības, saskaņā ar Finanšu regulu, un 
neierobežo pārējos civiltiesiskās aizsardzības līdzekļus, ko Kopienai ir tiesības izmantot. 
Turklāt šie noteikumi neierobežo krimināllietu ierosināšanu, ko var uzsākt dalībvalstu 
iestādes.  

Part C INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS, TO IZMANTOŠANA 
UN IZPLATĪŠANA 

1. IEDAĻA. JAUNAS ZINĀŠANAS 

II.24. Īpašumtiesības 

1. Jaunas zināšanas ir tā saņēmēja īpašums, kas veic darbu, kura rezultāta tiek gūtas minētās 
jaunās zināšanas. 

2. Ja saņēmēja darbinieki vai pārējais personāls, kas strādā viņa labā, ir tiesīgs pretendēt uz 
jaunām zināšanām, saņēmējs nodrošina tādu iespēju izmantot minētās tiesības, kura tam 
nekavē pildīt pienākumus, uz ko attiecas šis piešķīruma nolīgums. 

II.25. Nodošana 

1. Ja saņēmējs nodod īpašumtiesībās uz jaunām zināšanām, tas nodod pārņēmējam savus 
pienākumus attiecībā uz minētajam jaunajām zināšanām, tostarp pienākumu nodod minētos 
pienākumus nākamajam pārņēmējam. 

2.  Ja saņēmējs nodomājis nodod īpašumtiesības uz jaunām zināšanām trešai personai, kas 
reģistrēta trešā valstī, kura nepiedalās Septītajā pamatprogrammā, Komisija var iebilst pret 
īpašumtiesību uz jaunām zināšanām šādu nodošanu, ja tā uzskata, ka tas neatbilst Eiropas 
ekonomikas konkurētspējas palielināšanas interesēm vai ētikas principiem, vai drošības 
apsvērumiem. 

Šādos gadījumos īpašumtiesību nodošana nenotiek, ja vien Komisija nav pārliecinājusies, ka 
tiks nodrošināti atbilstīgi drošības pasākumi, un ir devusi rakstisku atļauju nodošanai. 
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II.26. Aizsardzība 

1. Ja jaunas zināšanas var izmantot rūpniecībā vai komerciāli, to īpašnieks nodrošina to 
pietiekamu un efektīvu aizsardzību, pienācīgi ievērojot savas likumīgās intereses.  

2. Patentu pieteikumos, kas saistīti ar jaunām zināšanām, kuras iesniedz saņēmējs vai tā vārdā, 
jāiekļauj šāds paziņojums, lai norādītu, ka minētās jaunās zināšanas gūtas ar Kopienas 
finansiāla atbalsta palīdzību. 

Darbam, kura rezultāts ir šis izgudrojums, finansējums saņemts, piedaloties [Eiropas 
Kopienas] Septītajā pamatprogrammā ([FP7/2007-2013]), uz ko attiecas piešķīruma 
nolīgums Nr. [xxxxxx]8. 

Turklāt par visiem patentu pieteikumu iesniegumiem, kas saistīti ar jaunām zināšanām, 
jāziņo jaunu zināšanu izmantošanas un izplatīšanas plānā, ietverot pietiekami sīku 
izklāstu/atsauces, lai Komisija varētu izsekot patentam (patenta pieteikumam). Par šādu 
iesniegšanu pēc nobeiguma ziņojuma jāziņo Komisijai, iekļaujot to pašu sīko 
izklāstu/atsauces. 

3. Ja jaunās zināšanas var izmantot rūpniecībā vai komerciāli, bet to īpašnieks tās neaizsargā 
un nenodod saistītam subjektam, kas reģistrēts dalībvalstī vai asociētā valstī, vai citai trešai 
personai, kura reģistrēta dalībvalstī vai asociētā valstī, līdz ar saistītajiem pienākumiem 
saskaņā ar II.28. pantu, nevar veikt nekādas izplatīšanas darbības saistībā ar minētajām 
jaunajām zināšanām, kamēr par to nav informēta Komisija. Komisija jāinformē vēlākais 
45 dienas pirms paredzētās izplatīšanas darbības. 

Šādos gadījumos Kopiena ar saņēmēja piekrišanu pārņem īpašumtiesības uz minētajām 
jaunajām zināšanām un pieņem pasākumus to pietiekamai un efektīvai aizsardzībai. 
Saņēmējs var nedot piekrišanu tikai tad, ja viņš var pierādīt, ka tā likumīgajām interesēm 
tiktu nodarīts nesamērīgi liels kaitējums.  

Ja Kopiena pārņem īpašumtiesības, tā uzņemas pienākumus saistībā ar piekļuves tiesību 
piešķiršanu. 

II.27. Izmantošana 

1.  Saņēmējs izmanto savā īpašumā esošās jaunās zināšanas vai arī nodrošina to izmantošanu.  

2.  Saņēmējs ziņo par jauno zināšanu paredzamo izmantošanu jauno zināšanu izmantošanas un 
izplatīšanas plānā. Informācija jābūt pietiekami sīki izklāstītai, lai Komisija varētu veikt 
atbilstīgu revīziju. 

II.28. Izplatīšana 

1. Saņēmējs nodrošina, ka jaunās zināšanas tiek iespējami ātri izplatītas. Ja saņēmējs to 
nenodrošina, Komisija var izplatīt minētās jaunās zināšanas.  

2. Izplatīšanas darbības neierobežo jauno zināšanu īpašnieku intelektuālā īpašuma aizsardzības 
tiesības, konfidencialitātes pienākumus un likumīgās intereses. 

                                                 
8 Šis paziņojums jātulko valodās, kurās iesniedz patentu. Tulkojumi visās Kopienas valodās tiks nodrošināti. 
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3.  Visās publikācijās vai citās izplatīšanas darbībās, kas saistītas ar jaunām zināšanām, iekļauj 
šādu paziņojumu, lai norādītu, ka minētās jaunās zināšanas gūtas ar Kopienas finansiāla 
atbalsta palīdzību. 

Pētniecībai, kuras rezultāti ir šādi, finansējums saņemts, piedaloties [Eiropas Kopienas] 
Septītajā pamatprogrammā ([FP7/2007-2013]), uz ko attiecas piešķīruma nolīgums 
Nr. [xxxxxx]. 9 
Par izplatīšanas darbību ziņo jauno zināšanu izmantošanas un izplatīšanas plānā, iekļaujot 
pietiekami sīku izklāstu/atsauces, lai Komisija varētu izsekot šai darbībai. Attiecībā uz 
zinātniskām publikācijām saistībā ar jaunām zināšanām, kas publicētas pirms vai pēc 
nobeiguma ziņojuma, vēlākais divus mēnešus pēc publikācijas šāds sīks izklāsts/atsauces un 
publikācijas kopsavilkums jāiesniedz Komisijai. Turklāt vienlaikus arī elektronisku 
publicētās versijas kopiju vai manuskripta galīgo redakciju, kas apstiprināta publicēšanai, 
iesniedz Komisijai II.11. panta 2. punktā minētajam mērķim, ja tādējādi netiek pārkāptas 
trešo personu tiesības. 

2. IEDAĻA. PIEKĻUVES TIESĪBAS 

II.29. Iepriekš uzkrātās zināšanas 

Saņēmējs var definēt iepriekš uzkrātās zināšanas projekta vajadzībām un attiecīgā gadījumā 
var definīcijā var neiekļaut īpašas iepriekš uzkrātās zināšanas10.  

II.30. Principi 

1. Visus piekļuves tiesību pieprasījumus iesniedz rakstiski. 

2. Piekļuves tiesību piešķiršana var būt atkarīga no īpašu nosacījumu pieņemšanas, kuru mērķis 
ir nodrošināt, lai šīs tiesības tiktu izmantotas tikai paredzētajam mērķim un lai būtu noteikti 
atbilstīgi konfidencialitātes pienākumi. 

3. Ja vien nav citas vienošanās ar jauno zināšanu vai iepriekš uzkrāto zināšanu īpašnieku, 
piekļuves tiesības nedod tiesības izdot apakšlicences. 

4. Ja saņēmējs nodomājis piešķirt ekskluzīvu licenci uz jaunām zināšanām trešai personai, kas 
reģistrēta trešā valstī, kura nepiedalās Septītajā pamatprogrammā, Komisija var iebilst pret 
šādas ekskluzīvas licences piešķiršanu, ja tā uzskata, ka tas neatbilst Eiropas ekonomikas 
konkurētspējas palielināšanas interesēm vai ētikas principiem, vai drošības apsvērumiem.  

Šādos gadījumos ekskluzīvas licences piešķiršana nenotiek, ja vien Komisija nav 
pārliecinājusies, ka tiks nodrošināti atbilstīgi drošības pasākumi, un ir devusi rakstisku 
atļauju piešķiršanai. 

                                                 
9 Šis paziņojums jātulko valodās, kurās veic izplatīšanu. Tulkojumi visās Kopienas valodās tiks nodrošināti. 

10 Šāda neiekļaušana var būt uz laiku (piem., lai atļautu atbilstīgu iepriekš uzkrāto zināšanu aizsardzību pirms 
piekļuves nodrošināšanas) vai ierobežojoša. Tā kā iepriekš uzkrātas zināšanas pēc definīcijas tiek uzskatītas par 
vajadzīgām īstenošanai vai izmantošanai, šādas neizmantošanas ietekme uz projektu, jo īpaši attiecībā uz 
neizmantošanu, kas nav uz laiku, saņēmējam ir jāpārbauda.   
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NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
 

II.31. Saņēmēja grozījumu un izbeigšanas pieprasījumi 

 
1. Visas puses var pieprasīt izdarīt grozījumus šajā piešķīruma nolīgumā. Grozījumu un 

izbeigšanas pieprasījumus paraksta likumīgais pušu pārstāvis un tos iesniedz saskaņā ar 
7. pantu.  

2. Grozījuma pieprasījums, kas ietver vairāk nekā vienu izmaiņu nolīgumā, tiek uzskatīts par 
paketi, kuru nevar dalīt vairākos pieprasījumos, un otra puse to apstiprina vai noraida 
kopumā, izņemot, ja pieprasījumā ir skaidri noteikts, ka tajā ir vairāki atsevišķi pieprasījumi, 
ko var apstiprināt atsevišķi. 

3. Grozījumu mērķis vai rezultāts nevar būt tādu izmaiņu izdarīšana nolīgumā, kuru pēc 
lēmums dot piešķīrumu kļūtu apšaubāms. 

 

Pieprasījumos izbeigt piešķīruma nolīgumu sniegts izbeigšanas pamatojums un tie ziņojumi 
un nodevumi, kas minēti II.3. pantā un kas saistīti ar darbu, kurš veikts līdz dienai, kad 
izbeigšana stājās spēkā. 

II.32. Saņēmēja pieprasīto grozījumu un izbeigšanas 
apstiprināšana  

1. Šā piešķīruma nolīguma puses 45 dienu laikā apņemas apstiprināt vai noraidīt derīgu 
grozījuma vai izbeigšanas pieprasījumu. Ja 45 dienu laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas 
netiek dota atbilde, tiek uzskatīts, ka pieprasījums ir noraidīts. 

3. Komisijas apstiprinājumu pieprasītajam grozījumam vai izbeigšanai paziņo saņēmējam.  

4.  Grozījumi un izbeigšanas stājas spēkā dienā, par kuru puses ir vienojušās; ja diena nav 
noteikta, tie stājas spēkā Komisija apstiprinājuma izdarīšanas dienā. 

II.33. Piešķīruma nolīguma izbeigšana pēc Komisijas ierosmes.  

1. Komisija var izbeigt piešķīruma nolīgumu šādos gadījumos: 

a) ja darbs netiek veikts vai tiek veikts slikti vai netiek izpildīts svarīgs pienākums, kas 
noteikts šajā piešķīruma nolīgumā, un tas netiek novērsts pēc rakstiska pieprasījuma 
saņēmējam novērst problēmu 30 dienu laikā,  

b) ja saņēmējs ir tīši vai nolaidības pēc izdarījis pārkāpumu, pildot ar Komisiju noslēgto 
piešķīruma nolīgumu,  

c) ja saņēmējs pārkāpis ētikas pamatprincipus, 

d) ja paredzētie ziņojumi vai nodevumi nav iesniegti vai ja Komisija neapstiprina iesniegtos 
ziņojumus vai nodevumus, 

e) ja ir svarīgi tehniski vai saimnieciski iemesli, kas būtiski kavē projekta pabeigšanu, 
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f) ja projekta rezultātu izmantošanas iespējas ievērojami samazinās, 

g) ja juridiskas, finansiālas, organizatoriskas vai tehniskas pārmaiņas vai saņēmēja kontroles 
maiņa liek apšaubīt Komisijas lēmumu apstiprināt tā līdzdalību, 

h) ja iepriekš g) apakšpunktā minētās izmaiņas vai saņēmēja līdzdalības izbeigšana būtiski 
ietekmē projekta īstenošanu vai Kopienas intereses, vai liek apšaubīt lēmumu piešķirt 
Kopienas ieguldījumu, 

i) ja ir force majeure, par ko paziņots atbilstīgi II.350. pantam, un projekta atsākšana pēc tā 
atlikšanas nav iespējama, 

j) ja vairs netiek ievēroti nosacījumi līdzdalībai projektā, kas noteikti līdzdalības 
noteikumos vai grozīti ar uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, kurā projekts tika 
iesniegts, ja vien Komisija neuzskata, ka projekta turpināšana ir būtiska īpašās 
programmas īstenošanai, 

k) ja izrādās, ka saņēmējs saistībā ar tā profesionālo darbību atzīts par vainīgu pārkāpumā 
ar spriedumu, kam ir res judicata spēks, vai vainojams smagā aroda ētikas pārkāpumā, 
kurš pierādīts jebkuriem atzītiem līdzekļiem, 

l) ja saņēmējs pasludināts par bankrotējušu vai tā darbība tiek pārtraukta. 

2. Par piešķīruma nolīguma izbeigšanu pēc Komisijas ierosmes tiek paziņots saņēmējiem, un tā 
stājas spēkā dienā, kas norādīta ziņojumā un kas nav vēlāk par 30 dienām pēc tam, kad 
saņēmējs to ir saņēmis. 

3. Saņēmējs 45 dienu laikā pēc faktiskās izbeigšanas dienas iesniedz visus paredzētos 
ziņojumus un nodevumus, kas minēti II.4. pantā un kas saistīti ar darbu, kurš veikts līdz 
minētajam datumam. Ja šādi dokumenti netiek saņemti iepriekš minētajos termiņos, 
Komisija, brīdinot ar rakstisku paziņojuma par šādu dokumentu nesaņemšanu 30 dienas 
iepriekš, var pieņemt lēmumu neņemt vērā turpmākus izmaksu pieprasījumus un neko vairs 
neatmaksāt un attiecīgā gadījumā prasīt atmaksāt iepriekšēju finansējumu, kas tai pienākas 
no saņēmēja. 

II.34. Finansiālais ieguldījums pēc izbeigšanas un citas 
izbeigšanas sekas  

1. Izbeigšanas gadījumā Kopienas finansiālais ieguldījums ir tikai attaisnotās izmaksas, kas 
radušās un apstiprinātas līdz šādas izbeigšanas faktiskajai dienai un kas izriet no likumīgām 
saistībām, kuras apstiprinātas pirms minētās dienas un kuras nevar atcelt.  

2. Atkāpjoties no iepriekšējā punkta, 

- II.33. panta 1. punkta a) apakšpunkta gadījumā Kopienas finansiālais ieguldījums ir tikai 
tās attaisnotās izmaksas, kas radušās līdz dienai, kad saņemts rakstiskais pieprasījums 
novērst pārkāpumu. 

3. Turklāt II.33. panta 1. punkta a), b), c), d), k) apakšpunkta gadījumā Komisija var pieprasīt 
atmaksāt visu Kopienas finansiālo ieguldījumu vai tā daļu. II.33. panta 1. punkta 
a) apakšpunkta gadījumā Komisija ņem vērā veiktā darba veidu un rezultātus un tā lietderību 
Kopienai saistībā ar attiecīgo īpašo programmu. 
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4. Tiek uzskatīts, ka ziņojumi un nodevumi, kas iesniegti saistībā ar izbeigšanu, ir iesniegti 
atbilstīga ziņošanas perioda beigās. 

5. Ja Kopiena izdara maksājumu pēc piešķīruma nolīguma izbeigšanas, šo maksājumu uzskata 
par galīgo maksājumu. 

Neatkarīgi no piešķīruma nolīguma vai viena vai vairāku saņēmēju līdzdalības izbeigšanas 
noteikumus, kas izklāstīti II.8., II.9., II.10., II.11., II.19., II.20., II.21., II.22., II.23., II.31., II.33., 
II.36., II.37. pantā un II pielikuma C daļā, turpina piemērot pēc piešķīruma nolīguma izbeigšanas. 

II.35. Force majeure 

1. Force majeure ir neparedzams vai ārkārtējs notikums, kas ietekmē puses, tām pildot kādu 
pienākumu, uz kuru attiecas šis piešķīruma nolīgums, kas ir ārpus to kontroles un kas nav 
pārvarams, neskatoties uz to saprātīgām pūlēm. Force majeure nav tādi kāda produkta vai 
pakalpojuma trūkumi vai tāda kavēšanās darīt tos pieejamus, lai izpildītu šo piešķīruma 
nolīgumu, kas ietekmē šādu izpildi, tostarp, piemēram, anomālijas šāda produkta vai 
pakalpojuma darbībā vai nodrošināšanā, darba strīdi, streiki vai finansiālas problēmas. 

2. Ja saņēmējs ir pakļauts force majeure, kas var ietekmēt tās pienākumu izpildi, uz kuriem 
attiecas šis piešķīruma nolīgums, saņēmējs par to nekavējoties paziņo Komisijai, norādot 
veidu, iespējamo ilgumu un paredzamo ietekmi.  

3. Ja Komisija ir pakļauta force majeure, kas var ietekmēt tās pienākumu izpildi, uz kuriem 
attiecas šis piešķīruma nolīgums, tā par to nekavējoties paziņo saņēmējam, norādot veidu, 
iespējamo ilgumu un paredzamo ietekmi.  

4. Nevienu pusi neuzskata par nepildījušu pienākumu izpildīt projektu, ja to darīt nav ļāvusi 
force majeure. Ja saņēmējs nevar izpildīt pienākumu izpildīt projektu force majeure pēc, 
radušās apstiprinātās attaisnotās izmaksas var atlīdzināt tikai par uzdevumiem, kas faktiski 
veikti līdz dienai, kad atgadījās notikums, kurš atzīts par force majeure. Tiek veikti visi 
vajadzīgie pasākumi, lai kaitējumu samazinātu līdz minimumam. 

II.36. Piešķiršana  

Saņēmējs nepiešķir tiesības un pienākumus, kas izriet no piešķīruma nolīguma, izņemot 
gadījumos, kuri paredzēti II.25. pantā (jaunu zināšanu nodošana), bez iepriekšējas un rakstiskas 
Komisijas atļaujas.  

II.37. Atbildība  

1. Kopiena neatbild par saņēmēja rīcību vai neizdarību saistībā ar šo piešķīruma nolīgumu. Tā 
neatbild par to produktu, procesu vai pakalpojumu trūkumiem, kas radīti, pamatojoties uz 
jaunām zināšanām, tostarp, piemēram, par anomālijām to darbībā vai nodrošināšanā.  

2. Saņēmējs pilnībā nodrošina garantijas Kopienai un piekrīt atlīdzināt tās nodarītos 
zaudējumus, ja kāda trešā persona vēršas pret Kopienu, iesniedz sūdzību par to vai uzsāk 
procesu pret to par nodarītu kaitējumu vai nu kādas tās rīcības vai neizdarības rezultātā 
saistībā ar šo piešķīruma nolīgumu, vai arī kāda tās radītā produkta, procesa vai 
pakalpojuma dēļ, kas tapis, pamatojoties uz projektā gūtām jaunajam zināšanām. 
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Ja kāda trešā persona vēršas pret saņēmēju saistībā ar šā piešķīruma nolīguma izpildi, 
Komisija pēc rakstiska pieprasījuma var tam palīdzēt. Saņēmējs sedz Komisijai šajā sakarā 
radušās izmaksas..  

3. Saņēmējs pilnībā atbild par to, lai nodrošinātu, ka tā rīcība saistībā ar projektu neapdraud 
trešo personu tiesības.  

4. Kopiena neatbild pa sekām, kas rodas pareizi izmantojot Kopienas tiesības atbilstīgi 
līdzdalības noteikumiem vai šim piešķīruma nolīgumam.  
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